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كما آمل من األخوة تزويدي بما لديهم عن هذه الطائفة ليتم إدراجها 
 )الدال على الخير كفاعله( في األجزاء التالية و 
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 الطبعة األوىل
١٩٩٥ - ١٤١٦  

 
 

 لطبع حمفوظةحقوق ا
 إال ملن أراد طبعه لتوزيعه جمانا

 
 تطلب مجيع إصدارات دار التجديد من مكتبة السالم

 ٢٦٦١٥٠٩/حويل شارع املثىن ت

 
  الرتهة٣٩٤٥: ب. الكويت ص-دار التجديد للنشر والتوزيع 
  الكويت٧٣٠٥٥: الرمز الربيدي

 ٥٣٢٧١٢٣/٠٠٩٦٥: فاكس



 
















 
 
 




 


































 

















 








































 








 







 



 



 
 











 

 الوقفة األولى
 األخ مبارك بن سيف جهل هذه الطائفة 
 ضةولذلك استنكر كتاب الخطوط العري
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 الوقفة الثانية
  أول المصنفين في هذه المجموعةلست 

 وال أول من حذر من بدعتهم
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 الوقفة الثالثة
  لهم إال ما جعلوه هم أصالًلم نذكر أصالً
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 الوقفة الرابعة
 هل حقا كنت متشائما عند نقدي لهذه الطائفة ؟























































 





















     



 

 فة الخامسةالوق
 األمر ال يحتاج إلى جهد جهيد لجمع هذه الشماطيط والرد على تلك األغاليط
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 الوقفة السادسة
 !! مبارك بن سيف في حيص بيص أخ
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 الوقفة السابعة
 ليس البناءون كالهدامين: قياس مع الفارق 
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 الوقفة الثامنة
 أعيذك يا أخي مبارك أن تكون ممن يحرفون الكلم عن مواضعه

















































 
































     



 

 الوقفة التاسعة
 واضعو أصول هذا المنهج الباطل ليس أحد منهم من األئمة األعالم
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 الوقفة العاشرة
 !ردود سريعة على بعض المشاغبات 





















































 

























































 












































 

     



 

 الوقفة الحادية عشرة
 بين الشيخ ربيع بن هادي و الحداد
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 األخيرةالوقفة 
 ن شاء اهللا تعالىإووفاء ... وموعد ... دعوة 
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 : الفصل األول
 بيان ضعف استقراء ربيع لكتب أهل العلم 
 وأنه ال يعو ل عليه في ذلك لتعجله
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 : الفصل الثاني
 .بيان أن معرفة ربيع بكتب أهل العلم ضعيفة قاصرة
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 : الفصل الثالث
 يفيضعف حديثين من أحاديث البخار) الصحيح(بيع يسقط هيبة ر
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 : الفصل الرابع
 ل كالم المخالف ربيع لعجلته ال يتأم

 !!بل يهجم عليه ناقدا ومعترضا فيأتي بالعجائب
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 : الفصل الخامس
 بيان ضعف معرفة ربيع بأصول التخريج والحكم على األسانيد
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 : الفصل الثامن
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 : الفصل التاسع
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http://www.salafi.net/audiotapes/audiobooks.html 
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